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Illetékesség Az eljárásra a lakás fekvése szerinti megyei kormányhivatal illetékes.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal - Salgótarján, Rákóczi u. 36

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- Ha a támogatást igénybevevő személy tehermentesíteni kívánja az
ingatlant,  az  állami  támogatást  a  10032000-01034080
„Lakástámogatások  visszafizetése”  bevételi  számlára  kell
visszafizetnie. 

-  2020.  március  1-jétől  a  jelzálogjog  töröltetése  érdekében  a
támogatást  igénybevevő  személynek  kérelemmel  kell  fordulnia  a
támogatott  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes  megyei
kormányhivatalhoz  ahol  az  állami  támogatás  kincstári  bevételi
számlára  történő  visszafizetését,  illetve  kamattámogatás  esetén  a
támogatott hitel megszűnésének banki igazolását ellenőrzik

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás nem illetékköteles.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen a Kormányhivatalnál vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

Ha a támogatást igénybevevő személy tehermentesíteni kívánja az
ingatlant,  az  állami  támogatást  a  10032000-01034080
„Lakástámogatások  visszafizetése”  bevételi  számlára  kell
visszafizetnie. 

-  2020.  március  1-jétől  a  jelzálogjog  töröltetése  érdekében  a
támogatást  igénybevevő  személynek  kérelemmel  kell  fordulnia  a
támogatott  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes  megyei
kormányhivatalhoz  ahol  az  állami  támogatás  kincstári  bevételi
számlára  történő  visszafizetését,  illetve  kamattámogatás  esetén  a
támogatott hitel megszűnésének banki igazolását ellenőrzik

-  Ha  az  ellenőrzés  az  előbbieket  rendben  találja,  akkor  a
kormányhivatal  az illetékes ingatlanügyi  hatósághoz címzett  törlési
engedély,  valamint  ingatlan-nyilvántartási  kérelem  ingatlanügyi
hatósághoz való megküldésével intézkedik a jelzálogjog töröltetésére

- Ha a támogatási ügyben az állami igény érvényesítésére hatósági
eljárás indul, a támogatás visszafizetése akkor fogadható el önkéntes
teljesítésként,  ha  a  ténylegesen  folyósított  támogatás  kamatokkal
növelt  összegét  legkésőbb  a  végleges  döntés  kézhezvételét
megelőző napon utalták.

-  A befizető azonosítás érdekében – támogatási  ügyenként  külön-
külön – a támogatott személy (aki helyett, akivel egyetemlegesen a



bűncselekmény  terheltje  teljesít)  neve,  adószáma és  a  támogatott
ingatlan helyrajzi száma szükséges

-  Ha a  teljesítés  részleges,  a fennmaradó követelés  mértékéig  az
adósok  hatósági  határozattal  egyetemlegesen  kötelezhetők  a
visszafizetésre.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.
rendelet

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet

Az  új  lakások  építéséhez,  vásárlásához  kapcsolódó  lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A  használt  lakás  vásárlásához,  bővítéséhez  igényelhető  családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Időpontfoglalás

 
Ügyintézővel való egyeztetés alapján 32/795-816

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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